
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

                

DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

 

INFORMARE 

  

 cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare 

şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite 

 

 
 1. Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi 

proveniţi de la instalaţii medii de ardere, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la 

data de 22.05.2018 (PLx.334/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 4 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 7 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 
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2. Proiectul de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.24¹ alin.(1)               

şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de la 

Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, proiectul de lege a fost respins, în procedură de urgenţă, de Senat                  

la data de 22.05.2018 (PLx.335/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

   - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

   - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

               naţionale   

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 12 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
 

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă 

 

 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole      

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi                   

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 

proiectul de lege a fost adoptat, în procedură de urgenţă, de Senat                                    

la data de 22.05.2018 (PLx.336/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

 

Termen de depunere a amendamentelor: 6 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 12 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 22.05.2018 

(PLx.337/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012, proiectul de lege a fost adoptat,  în procedură de 

urgenţă, de Senat la data de 22.05.2018 (PLx.338/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 

privind exproprierea pentru cauză publică, propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 22.05.2018 (Plx.339/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

   - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize: 

   - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

   - Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,  proiectul de lege se consideră 

adoptat de Senat în forma iniţială, la data de 22 mai 2018, în condiţiile art.75 alin.(2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată  (PLx.340/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 

22.05.2018 (PLx.341/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

 Pentru avize: 

  - Comisia pentru transporturi şi infrastructură   

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului    

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 

privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional 

Filatelic, proiectul de lege a fost adoptat  de Senat la data de 23.05.2018 

(PLx.342/2018)  

 Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii:  

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 14 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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10. Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului 

Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice,  propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 22.05.2018 (Plx.343/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond urmând a elabora un raport comun:  

  - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

  - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

 Pentru aviz:  

  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul,  propunerea legislativă a fost respinsă de 

Senat la data de 22.05.2018 (Plx.344/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru industrii şi servicii  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 
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12. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă                               

a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată, propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat la data de 22.05.2018 (Plx.345/2018)   

 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 

 În fond:  

  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

 Pentru avize:  

  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

  - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  

              naţionale  

  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 11 iunie 2018    

          Termen de depunere a raportului: 20 iunie 2018   
 

- Cameră decizională: Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mai 2018 

 


